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CC: Wolters M.Sc., mw. J.H. (Joanne)
Onderwerp: update actieplan vaarrecreatie Waddenzee

Dag allen,
Op 17 januari is het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee in Den Oever vastgesteld. Daarna is het voor een aantal van jullie
misschien even stil geweest.
Het wervingsproces van een programmamanager binnen de provincies loopt. In afwachting van programmamanager blijft het
integratieteam de uitvoering van het actieplan voorlopig coördineren. In overleg hebben wij een overzicht opgesteld van de
urgente acties” die de komende drie maanden starten. In aansluiting op het actieplan is per actie benoemd wie initiatiefnemer of
(voorlopig) trekker is, op welke wijze gestart wordt met de uitwerking, en wie daarbij worden betrokken. Zodra er een programmamanager is aangesteld zullen ook de overige acties verder opgepakt worden. Tot die tijd blijft het integratieteam zicht houden op de voortgang.
Eén van de afspraken uit het actieplan is dat vanuit de Waddenprovincies een programmamanager wordt aangesteld bij het
Programma Naar een Rijke Waddenzee, die als trekker verantwoordelijk wordt voor de aansturing van de uitvoering. De vacature (gebaseerd op het vastgestelde functieprofiel dat is opgenomen in het actieplan) is intern uitgezet binnen de provincies.
De vervolgprocedure is nu als volgt: Kandidaten kunnen tot de eerste week van maart reageren, daarna volgen twee gespreksrondes onder begeleiding van de provinciale directeuren en Kees van Es (programmadirecteur Programma Naar een Rijke
Wadenzee) Tot slot volgt een gesprek van het integratieteam met de geselecteerde kandidaat om te bepalen of het klikt. Dat
betekent dat naar verwachting eind april een programmamanager kan worden aangesteld. De provinciale “directeuren” van de
drie Waddenprovincies zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de wervingsprocedure.
De wervingsprocedure kost helaas tijd, maar we hopen als integratieteam toch voortgang te kunnen boeken door de meest
urgente activiteiten nu vast samen met jullie in gang te zetten.
Tot slot, vinden jullie bijgevoegd een door staatssecretaris Dijksma ondertekende brief van het ministerie van EZ, waarin zij
aangeeft in te stemmen met het actieplan.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen jullie terecht bij de leden van het integratieteam.
Met vriendelijke groet,
Namens het integratieteam:
Albert Jan Zijlstra, Michiel Firet, Jannie du Bois/Kor van Wijngaarden, Joanne Wolters, Bram Streefland
Joanne Wolters
Waddencoördinator
Provincie Noord-Holland
woltersj@noord-holland.nl
023-5143106

Overzicht procesafspraken “Urgente acties” uit Actieplan Vaarrecreatie
Waddenzee
Het integratieteam heeft een overzicht gemaakt van de “urgente acties” die onderdeel zijn van het
actieplan. Het gaat om de acties waarvoor het van belang is dat op korte termijn, de komende drie
maanden, een start mee wordt gemaakt. In aansluiting op het vastgestelde actieplan is per actie
benoemd wie (voorlopig) trekker of initiatiefnemer is, op welke wijze gestart wordt met de uitwerking
en wie daarbij worden betrokken. De uitgangspunten en afspraken die zijn opgenomen in het
vastgestelde actieplan zijn leidend voor de verdere uitwerking. Zodra een programmamanager is
aangesteld zullen ook de overige acties verder opgepakt worden.
Zo lang er nog geen programmamanager is aangesteld zal het integratieteam zicht houden op de
voortgang van de urgente acties.
Dynamische zonering
Trekkers: Waddenunit EZ (Geert Hoogerduijn / Arjen Dijkstra).
Voorgestelde uitwerking:
 Februari/maart: Opstellen startnotitie met kader/randvoorwaarden waar binnen nadere
uitwerking zal plaatsvinden (voortbouwend op uitkomsten discussiebijeenkomst Programma
Naar een Rijke Waddenzee najaar 2014):
 Maart/april: Organisatie startgesprek EZ, natuur- en watersportorganisaties.
Voorgestelde deelnemers: Jonna van Ulzen, Vogelbescherming (mede namens Coalitie
Wadden Natuurlijk). Kor Wijngaarden, Wadvaarders (trekker namens watersportorganisaties
en Pact van Rede). Geert Hoogerdujin, Arjen Dijkstra, Waddenunit EZ. Ben Schoon, Nbwetteam EZ. Doel: bespreken startnotitie en trekkers aanwijzen per locatie (nadere afspraken
over “wie doet wat?”).
 Vanaf april: nadere uitwerking per locatie. Bij uitwerking betrekken provinciale
vergunningverleners Natuurbeschermingswet.
Communicatie (Actualiseren Erecode en start gastheerschapstrainingen)
Prioritaire acties:
1. Actualiseren Erecode.
2. Start trainingen gastheerschap
1. Actualiseren Erecode
Initiatiefnemer startgesprek: Jannie du Bois – Watersportverbond.




Maart: organisatie startgesprek: Doel: verkennend bespreken welke aanpassingen vereist zijn
en procesafspraken maken over de verdere uitwerking.
Beoogde deelnemers: Jannie du Bois, Watersportverbond; Kor Wijngaarden, Wadvaarders;
Robbert van der Eijk, kanovaarders; Maarten Snel, ANWB; Albert Ettema, ministerie EZ.
Vertegenwoordiger natuurorganisaties; via Natuurmonumenten (bijv via Cynthia Borras of
Geertjan Smits), of Waddenvereniging (via Josje Fens)
In de loop van 2014 nadere uitwerking.

2. Trainingen gastheerschap
Trekker: BBZ/Ecomare
Voorgestelde uitwerking:
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Basis- en vervolgtrainingen BBZ/Ecomare als pilot Texel gaan dit vaarseizoen van start. Actie
loopt.
In 2015 verbreding pilots naar het gehele Waddengebied en start verdiepende trainingen in de
winterperiode.

Definitieve keuze locaties hotspot-pilots
Initiatiefnemer startgesprek: Joanne Wolters – provincie Noord-Holland
Trekkers per locatie: worden bepaald tijdens startgesprek.
Voorgestelde uitwerking:
Maart/april: organisatie startgesprek. Doel: bepalen definitieve keuze pilotlocaties (aan de hand
van de voorkeurslocaties benoemd in het actieplan) Doel: bepalen definitieve keuze
pilotlocaties (de tijdens de werksessies voorgestelde mogelijke locaties actieplan worden hier
in meegenomen) en daarbij behorende trekkers (projectleiders). Begeleiding bijeenkomst:
PRW (procesbegeleider bijv. van DLG). Beoogde deelnemers: vertegenwoordigers natuur- en
watersportorganisaties, EZ/Rijkswaterstaat en gemeenten.


e

Na afronding startgesprek: verdere uitwerking vanaf 2 kwartaal 2014.

Ontwikkeling Jachthavens
(voorlopig) coördinator: Albert Jan Zijlstra.
Voorgestelde uitwerking:
 Overzicht houden voortgang planvorming jachthavens gehele Waddengebied. (doorlopend)
 Verdere uitrol resultaten project Kleine Jachthavens (Waddeneilanden en Noordpolderzijl). in
2014: onderzoeken mogelijkheden verbreding resultaten/aanbevelingen naar gehele
Waddengebied.
Monitoring
(Voorlopig) trekker: Michiel Firet – Staatsbosbeheer
Voorgestelde uitwerking:
 Startgesprek 21-2 met Walter en SOVON. Doel: procesafspraken maken over uitwerking
overkoepelend monitoringsconcept. Op basis van het startgesprek eind februari zal de
haalbaarheid worden bepaald van:
- Optie a (voorkeursoptie) :Uitwerking “nieuw” monitoringsconcept (binnen kaders vastgesteld
actieplan) of
- Optie b (terugvaloptie) :Voortzetten bestaande monitoringssystematiek uit convenant (met
eventuele beperkte aanpassingen)
 Maart/april: op basis van monitoringsconcept in overleg aanvullende afspraken maken met
Waddenunit, natuur- en watersportorganisaties over nadere invulling en praktische
organisatie. Monitoring concept ook afstemmen met keuze pilots (t.b.v. haalbare en effectieve
monitoring)
 Eind mei (start vaarseizoen): monitoringsconcept en praktische afspraken over organisatie en
uitvoering monitoring zijn gereed.
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Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018

Geachte mevrouw Geldof,
Met instemming heb ik kennis genomen van het Actieplan Vaarrecreatie
Waddenzee 2014 - 2018. Met het actieplan, voortkomend uit het Convenant
Vaarrecreatie, wordt gezamenlijk gekozen voor een ontwikkelingsgerichte aanpak
met meerwaarde voor de Waddennatuur en de ontwikkeling van de vaarrecreatie
op de Waddenzee. Ik onderschrijf deze aanpak van harte.

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez
Behandeld door
ir. A. Streefland
T 06-48586054
A.Streefland@minez.nl
Ons kenmerk
DGNR-RRE / 14024329

Met name het kunnen beleven van de unieke pracht van het Wad draagt bij aan
een toenemend en gedeeld verantwoordelijkheidsbesef voor dit Werelderfgoed.
Het actieplan is een mooi voorbeeld van hoe wij gezamenlijk uitvoering kunnen
geven aan de Strategie Duurzaam Toerisme voor de trilaterale Waddenzee. Op de
12e Trilaterale Waddenzee Regeringsconferentie in Tonder, 5 februari j l . is deze
Strategie aangenomen. Ik vind het positief te constateren dat deze Strategie door
meerdere partijen, waaronder de Waddenprovincies en -gemeenten
alsook natuur- en toeristische organisaties, is ondertekend.
In het kader van het actieplan hecht ik in het bijzonder aan de voorgestane
Waddenbrede ketenaanpak, een objectieve keuze van de pilots voor de
zogenaamde hotspot-locaties, een effectieve gezamenlijke monitoring en een
goede afstemming met de ontwikkeling van het Natura 2000 beheer- en
handhavingsplan voor de Waddenzee.
Ik verleen hierbij mijn medewerking aan de programmatische uitvoering van het
Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, binnen de daarvoor mij ter beschikking
staande middelen en capaciteit van de Waddenunit. Tevens ga ik er vanuit dat alle
betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen om het actieplan tot
uitvoering te brengen.
Ik wens u, en met u alle betrokken partijen, succes met de uitvoering van het
actieplan.
Hoogachtend,

S haronAJïL-Oij ksm a
Staatssecretaris van Economische Zaken
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